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Výpis usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny                                     

konaného dne 01. 11. 2021 

 
 

Usnesení č. 1: ZM určuje ověřovateli zápisu Radka Boháčka, Pavla Vandase a zapisovatelku Anitu Ruby. 
Usnesení č. 2:  

ZM schvaluje rozšířený program zasedání 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 686/3 od SPUCR 

3) Projednání mimořádné odměny členovi zastupitelstva 

a) Mimořádná odměna starosta 

b) Mimořádná odměna místostarosta 

4) Žádost o dotaci z MMR podpora cestovního ruchu 

5) Žádost o dotaci z MMR obnova místních komunikací 

6) Inventury 2021 a Příprava rozpočtu 2022 

7) Různé 

a) Záměr pronájmu bufet koupaliště  

b) Solární veřejné osvětlení 

c) Oprava opěrné zdi pod silničním tělesem 

d) Žádost o odprodej pozemku par. č. 78/1 

e) Dokončení komunikací a elektroinstalace v kempu 

f) Žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci 

g) Obecní systém odpadového hospodářství 

Usnesení č. 3: ZM souhlasí s  bezúplatným převodem pozemku par. č. 686/3 o výměře 228 m2 v k. ú. Křtiny 

a pověřuje starostu podpisem žádosti o bezúplatný převod pozemku.  

Usnesení č. 4: ZM schvaluje udělení mimořádné odměny starostovi městyse Františku Novotnému za 

koordinaci průběhu prací při rekonstrukci a znovuzahájení provozu Kempu a koupaliště Křtiny  ve výši 

60.000 Kč. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje udělení mimořádné odměny místostarostovi městyse Mgr. Emilu Páskovi za 

koordinaci průběhu prací při digitalizaci a tvorbě pasportu hřbitova Křtiny a řešení havárie zaklenutí 

Křtinského potoka v roce 2021 ve výši 30.000 Kč. 

Usnesení č. 6: ZM Křtiny schvaluje realizaci projektu a podání žádosti na projekt „Vybudování sociálního 

zázemí kempu a sportovního zázemí v areálu koupaliště“ z Národního programu Rozvoj základní a 

doprovodné infrastruktury cestovní ruch pro rok 2022 vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Usnesení č. 7: ZM schvaluje podání žádosti na projekt  „Vybudování sociálního zázemí kempu a sportovního 

zázemí v areálu koupaliště“ prostřednictvím firmy TIMORIS a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 8: ZM Křtiny schvaluje realizaci projektu a podání žádosti na projekt „Obnova místní 

komunikace na Bukovském kopci “ z Národního programu Podpora obnovy místních komunikací 2022 

vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje inventarizační komise a termíny provádění inventur dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 10: ZM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor k provozování občerstvení na sezónu 

2022 - 2026 v budově koupaliště Křtiny.  

Usnesení č. 11: ZM schvaluje smlouvy s firmou ExpolineRealitní s.r.o. na dokončení  příjezdové komunikace 

ke kempu v částce 449.878,60 Kč,  zhotovení zpevněné plochy pod chatky vč. parkovací a odpočinkové 

zóny v Kempu Křtiny v částce 300.624,11 Kč a elektroinstalace chatek vč. výkopových prací v částce 

174.587,13 Kč a pověřuje starostu podpisem smluv o dílo.  
 

Radek Boháček, v.r. 

Pavel Vandas, v.r. 

                                                               Starosta: František Novotný, v.r. 

 

Za správnost vyhotovení: Anita Ruby, v.r. 

Vyvěšeno: 2021-11-10 

Sejmuto:   2021-11-27 


